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Utfordrende banedrift



Torbjörn Pettersson er banesjef på Sala Hedby GK 
(12 mil nord/vest av Stockholm). Har jobbet på 
banen siden 1996. Han har erfaring fra 
byggebransjen og var bl. a. engasjert i forbindelse 
med bygging av de siste 9 hullene på banen. Han har 
gått det svenske golfforbundets utdanningstrapp og 
har over 20 års erfaring med vinterdekking av 
greener.



Agne Strøm er president i Norwegian Greenkeepers
Association (NGA). Utdannet med mesterbrev som 
rørlegger og greenkeeperutdanning fra Gjennestad
Gartnerskole. Tidligere greenkeeper på Onsøy GK og 
er nå head greenkeeper på Gamle Fredrikstad GK. 
Utfører også tjenester for Østmarka GK og Halden 
GK. Agne vil komme med betraktinger om 
banearbeiderenes rolle, erfaringer etter besøk i 
mange forskjellige klubber og NGAs framtidige 
arbeid.



Trygve S Aamlid er leder for NIBIO (tidligere Bioforsk) 
Turfgrass Research Group og arbeider til daglig på 
NIBIO’s avdeling på Landvik ved Grimstad der han også 
er medlem av Grimstad golfklubb. Han har jobbet med 
gress i over 30 år, derav de siste 15 årene med gress til 
golfbaner. 





Utfordrende banedrift

Gjennomsnitt kostnad som følge av reparasjon og 
forsinket oppstart etter vinterskader: kr 12 000 per 
golfhull (total årlig kostnad på over 24 mill. kroner)





• Mer enn halvparten av landets baner hadde 
større vinterskader enn normalt.

• Enkelte baner helt «døde»
• Undersøkelsen bekreftet at vinteren var 

spesielt tøff i de mest folkerike og banetette 
områdene rundt Oslo.

• Dyp tele i greenene fra starten av november.
• I midten av måneden kom det
• en mildværsperiode da de øverste 4-5cm i 

greenene første tinte, deretter ble fylt av 20-30 
mm nedbør som regn, og så frøs til igjen

• «I de fleste år vil det porøse islaget som 
dannes under snøen være lett å fjerne, men i 
år var det underste islaget kompakt, tørt og 
satt helt fast i gresset.»



http://www.sterf.org/no
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